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 المستخلص 

، ومعرفثة ماثاهرو ولاثكال   8002يهدف البحثث للثت تحديثد التجثاوز علثت الت ثاميم ا ساسثية وبدا ثة بعثد سثنة       
ومقترحات الحد من هذو الماثكلة ،  وفكثره هثذو الدراسثة هثي لاهثار مفهثوم التجثاوزات وتحديثد اتجاهاتث  علثت الت ثميم 

رات والقوانين وأثرهثا فثي الحثد مثن هثذو الاثاهره ، ولبثراز أثثرو علثت الفعاليثات وا ناث ة العامثة ا ساس ودراسة القرا
للمدينثثة ، والدثثروق بمقترحثثات معالجثثة هثثذو الاثثاهره . ونعنثثي بالتجثثاوز هثثو االسثثتيالج علثثت ا ر  دالفثثا لمثثا جثثاج فثثي 

ة ، الاثثوار، ، التقا عثثات ، ا بنيثثة العامثثة المد ث  ا سثثاس ، ويمكثثن تحديثثدو بالتجثثاوز علثثت السثاحات العامثثة ، ا ر ثثف
وقثد اعتمثدت  والتراثية ، ا راضي الزراعية ، دثدمات الكهربثاج والمثاج والهثاتف ... وايرهثا مثن الفعاليثات وا ناث ة .

الدراسة علت ا دبيات من الكتب وا بحاث والقرارات والتاريعات ودرائ  الت ثاميم ا ساسثية والق اعيثة ، فضثال عثن 
لتمثيثل دثرائ   AutoCAD2004يام بالمسح الميداني واالستبيان ، وإلكمال جوانثب البحثث فقثد تثم اسثتددام برنثام  الق

 الت اميم ا ساسية ، ومنه  الدراسة ادذ ثالث جوانب :
 _ تحديد مفهوم التجاوز وأثرو علت اإلنسان وفعاليت  االقت ادية والددمية . 4    
سثية وتحديثد التجثاوزات عليهثا والت ثاميم الق اعيثة التثي لحقتهثا ، والقثوانين والتاثريعات _ تحليل الت ثاميم ا سا 8    

 وأثرها في الحد من هذو الااهره .
_  دراسة مسحية من قبل الباحثان اسثتددام فيهثا االسثتبيان لمعثد للسثكان فثي منثا ق التجثاوزات ومثن ثثم الدثروق  2    

 ببع  المقترحات . 
    

Abstract 
This research aims to determining the Encroachment on the master plan especially 
after 2003 through knowing its appearances , Shapes ,and suggestion to reduce this 
problem , The plan of this Study is to show the concept of encroachment 
determining its directions on the master plan and studying the decisions and laws 
and their impact to reduce this phenomenon . The study shows the impact of the 
encroachments on the general activities and practices of the city through giving 
suggestions to treat this phenomenon , Encroachment means the capturing of land 
contest to the master planning . This is determined by encroachment on public fields 
, platforms , intersections , public archetype buildings agriculture land ,electric, water 
and phone services and other practices and activities . The present study depends 
on references researches decisions legislations and master plan maps besides 
making field survey and questionnaire to complete the research , The researcher 
make use of Auto cad 2004 to representation  the master plan maps .The research  

has three main side : 
1- deciding the concept of encroachment and its impact on the human economic 

activities, and services. 
2- Analysis the master plan and deciding the encroachment on it and the attached 
sectional designs . Also it tackles the laws and legislations and its impact to 

eliminate this phenomenon. 
3- making a survey study held through a questionnaire entitled ( people in the area 

of encroachment ) and finally we give the conclusion and suggestions . 

 
 -:Introduction المـقـدمـة   

يعد التجاوز واحدا من الماثاكل  التثي  ثاحبت تد ثي  
المدن علت مستوى العالم ، سواج كانت متقدمثة  ثناعيا 
أم حضريا  أو التي تنمو بب ج ،  وأ بح التجثاوز يهثدد 

المثثدن الحاضثثره والسثثبب يعثثود للثثت ماثثاكل تد ي يثثة 
 واقت ادية واجتماعية وسكانية .

مثثن ا مثثور التثثي  ثثاحبت ناثثوج المثثدن منثثذ  والتجثثاوز
القدم ، فالمدن العراقية عامة ومدينة الفلوجة منها عانثت 
كثيرا بسبب التجاوزات علت الملكيات العامثة ججماليثة ، 
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ترفيهيثثة ، سثثكنية ، وددميثثة ل والملكيثثات الدا ثثة وال 
سثثثيما ا راضثثثي المفثثثروزه للسثثثكن ، والتجثثثاوز عليهثثثا 

 يها العمران بعد .ودا ة التي لم يمتد لل
لن هثثثذو الماثثثكلة لثثثم تقت ثثثر علثثثت ت ثثثميم واحثثثد بثثثل 
استمرت في جميث  مراحثل الت ثاميم ا ساسثية ، ا مثر 
الذي أدى للت ل دار مجموعثة مثن الت ثاميم الق اعيثة 
ب ثثفة متالحقثثة لتناثثيم من قثثة التجثثاوزات واست ثثدار 
بع  القرارات والتاريعات لتنايم تلك المنثا ق ، كمثا 

د الدراسثثة الميدانيثثة إلاهثثار جانثثب التجثثاوزات تثثم اعتمثثا
علت الفعاليات العامة والدروق ببع  المقترحثات التثي 
 مثلت معالجات لتنايمها ومن هذا جائت فكره البحث .

 -:Research Problem مشكللة البثك          
تعثثد ماثثثكلة التجثثاوزات مثثثن الماثثاكل الحضثثثرية التثثثي  

سثهمت مجموعثة مثن يعاني منها الت ميم ا سثاس ، لذ أ
العوامثل فثثي لبثثراز هثثذو الماثثكلة منهثثا : الجانثثب ا منثثي 
الثثذي تمثثر بثث  المدينثثة فضثثال عثثن القثثرارات التد ي يثثة 
ايثثثثثثر السثثثثثثليمة والماثثثثثثاكل االقت ثثثثثثادية والسثثثثثثكانية 
واالجتماعية واياب الوعي لحجم هذو الماكلة وأبعادهثا 

 والعوامل التي أدت للت تفاقمها .
 -Research Hypothesis :فرضككية البثكك  

 يمكن  يااة الفرضية بالتساؤالت اآلتية :
هثثثل هنثثثاك تجثثثاوز علثثثت الت ثثثاميم ا سثثثاس  -4

 لمدينة الفلوجة ؟ 
هثثل لهثثذا التجثثاوز تثث ثير علثثت فعاليثثات المدينثثة  -8

 المتنوعة ؟ 
 ما هي المقترحات لمعالجة هذو الماكلة ؟ -2

 -: Research Importanceأهميككة البثكك     
علثثثت الت ثثثاميم ا سثثثاس مثثثن تعثثثد دراسثثثة التجثثثاوزات 

المااكل التي ال تدفت أهميتها ، لذ لم يثتم تناولهثا باثكل 
أكثثثاديمي ، ثثثثم مثثثن داللثثث  يثثثتم توضثثثيح هثثثذو الاثثثاهره 
وأبعادهثثا المكانيثثة ، ومثثن هثثذا المن لثثق ارتثث ى الباحثثثان 
القيثثام بدراسثثة هثثذو الاثثاهره علثثت الت ثثاميم ا ساسثثية 

ث تثثثم القيثثثام لمدينثثثة الفلوجثثثة ، ولكمثثثاال لجوانثثثب البحثثث
بدراسة ميدانية لتحديد ت ثير هذو الااهره علثت ا ناث ة 
والددمات دادل المدينة ، وعلت ضثوج هثذو الدراسثة تثم 
الدثثثروق بمجموعثثثة مثثثن المقترحثثثات لمعالجثثثة اثثثاهره 

 التجاوزات .  
يهثدف  -:Research Aim  هكد  البثك           

 البحث للت لاهار ا تي : 
 مفهوم التجاوزات -4
تحليل الت ثاميم ا سثاس  وتحديثد اتجثاو التجثاوزات  -8

والت ثثثثثاميم اإلق اعيثثثثثة التثثثثثي لحقتهثثثثثا لمعالجثثثثثة هثثثثثذو 
 التجاوزات 

القرارات والتاريعات وأثرهثا فثي الحثد مثن اثاهره  -2
 التجاوزات 

الدراسة الميدانية لتحديد اثثر التجثاوز علثت ا ناث ة  -1
 والددمات للمدينة

 جاوزاتمقترحات لمعالجة ماكلة الت -5
تثثثم  -:Research Method أسكككلول البثككك  

االعتماد علثت  الدراسثة الميدانيثة إلتمثام جوانثب البحثث 
 واملت  ا تي :

المقثثابالت الاد ثثية مثث  المسثثئولين فثثي  التد ثثي   -4
 العمراني في محافاة االنبار ومديرية بلدية الفلوجة .

 المااهده الميدانية للمنا ق المتجاوز عليها . -8
/  41 -- 2سثثح الميثثداني للفتثثره ج اسثثتماره الم -2

ل  885ل والبثثثالد عثثثثددها       ج  8002نيسثثثان / 
ل 41اسثثتماره تضثثمنت سثثتة أسثثئلة توزعثثت علثثت ج

ل حيا سكنيا وقثد اسثتبعدت 80حي  سكنيا من أ ل ج
ا حياج جالسالم ، ا مين ، والم مون ل كونها أحياج 
حديثة واير مسكونة ، كما استبعد الحثي ال ثناعي 

أحثادي الفعاليثة جإلاثرا   ثناعيةل ، وبثذلك  ن  
 فقد جاجت منهجية البحث للمباحث اآلتية :  

 .مفهوم التجاوز  -1
 الت اميم ا ساسية لمدينة الفلوجة . -2
 ماكلة التجاوزات دراسة تقويمية . -3
 

 البث  األول
 مفهوم التجاوز  

 نظرة سريعة لتطور المدن : 1-1
نهثثثا ، ت ثثثورت المثثثدن ونمثثثت بفعثثثل عثثثده عوامثثثل : م

اقت ثثثثثادية ، اجتماعيثثثثثة ،  ثقافيثثثثثة ، وعوامثثثثثل دينيثثثثثة 
وتنايميثثة وقثثوانين وتاثثثريعات ، كلهثثا أمثثور أدت للثثثت 
اهثثور ماثثاكل  ثثاحبت المثثدن ، لذ اهثثرت اتجاهثثات 

 . Girardet , H . 1992حديثة في تد ي  المثدن ج
P.82 ل. 

واهثثثرت  ول مثثثره مثثثدن الضثثثغو  النفسثثثية أو مثثثدن  
ل كما اهرت frustration Cities اإلحبا  النفسي ج 

أسماج مدن لم تمثثل واقعهثا مثثل المثدن المريضثة ومثدن 
التلثثوث البيئثثي ، ومثثدن اإلمثثرا  ومثثن ثثثم مثثدن المتثثرو 
بثثولس أو المثثدن الكبثثرى وهثثي اثثاهره المثثدن المندمجثثة  

 ل .4ومدن المستقبل انار المد   رقم ج
 

 مستقبل المدن وعالقتها بالبيئةل  4اكل رقم ج 
 
 
 Bruce , M. , 2001 , p.324 )         ج 

لثثم تتوقثثف ماثثاكل المثثدن للثثت هثثذا الحثثد ، بثثل أ ثثبحت 
ت ادف العديد من المااكل منهثا تغيثر تركيبهثا الثدادلي 
، ومااكل تتعلق بالنقل ، ومااكل تتعلق بالبيئثة السثكنية 
ومنها التجاوز علت تركيب المدينة الدادلي . لثذلك عمثد 

متسثثثلحين بثثثالقوانين المد  ثثثون للثثثت أسثثثاليب جديثثثده 
والتاريعات وادثذوا يعتمثدون علثت أسثماج للمثدن وتبعثا 
للوايفثثة التثثي تؤيثثديها ، فلثثذلك كثثان للمد  ثثين جهثثود  
لمواجهة مااكل المدن ومنها التجاوز، وقبل الددول في 
تلك الجهود البثد مثن معرفثة مثا هثو التجثاوز ؟ ومثا هثو 

 مفهوم  ؟ تحديدو ؟ أقسامة ؟ أسباب  ؟
 وم التجاوز وتثديده :مفه 2 -1

قبل الددول للت تعريف التجاوز البد من معرفة المكان 
المتجثثثاوز عليثثث  ، فهثثثو لمثثثا مقا عثثثة أو مدينثثثة ، لثثثذلك 
التجاوز لما علت الملكيات العامة من قبل استعمال أدثر 
والتثثثثي مثلثثثثت فثثثثي االبهثثثثا  التجثثثثاوز علثثثثت الدثثثثدمات 
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جثاوز الترويحية والمنا ق الدضراج والمفتوحة ، أو الت

علثت الملكيثثات الدا ثثة . وقثثد مثثثل التجثثاوز فثثي االثثب 
أنواعثثث  االسثثثتيالج علثثثت ا راضثثثي المملوكثثثة للدولثثثة 
واستغاللها دالفا لما جاج ب  الت ميم ا ساس والقثانون 

ل ، وهثثثذو العمليثثثة 82، ص  4821النافثثثذ ج االعسثثثم ، 
ناجمة عن سوج تنفيذ مراحثل الت ثميم ا سثاس للمدينثة 

ة القثانون . عليث  فثان التجثاوز وقثث  ووفثق مثا نثص عليث
علثثت ا راضثثي المد  ثثة إلحثثدى ا ناثث ة اآلتيثثة ج 
 ثثثثناعي ، تجثثثثاري ، سثثثثكني ، ترويحثثثثي ، المنثثثثا ق 

 الدضراج والمفتوحة ، النقل ، والددمات ل .
والتجثثاوز هثثو مجمثثل مثثا يقثثوم بثث  ا فثثراد والجماعثثات 
والهيئثثات الرسثثمية وايثثر رسثثمية مثثن أتثثالف أو تاثثوي  

ايثثثر متعمثثثد لبنيثثثة المدينثثثة كمكثثثان حضثثثري متعمثثثد و
ومكونات هذا المكثان وعنا ثرو ، ممثا يثؤدي للثت تغيثر 
 ثثورت  التثثي ينبغثثي أن تكثثون عليهثثا أو ينبغثثي الاهثثور 

ل ، والتجاوز فثي الاثريعة  1، ص8002بها ج منسي ، 
اإلسثثالمية هثثو ا ثثب ا ر  ، وقثثد قثثال رسثثول   ج 

مثن ا ر    لت   عليث  وسثلم ل جمثن الثم قيثد اثبر
 وقثث  مثثن سثثب  أراضثثينل .  البدثثاري و مسثثلم  ، فمثثن 
دالل هذا المبدأ تم منث  تجثاوز اسثتعمال علثت ا دثر لذ 
تثثم تحديثثد اسثثتعماالت ا ر  كثثل واحثثد علثثت حثثده فثثي 
مدننا اإلسثالمية باعتمثاد مبثدأ العقثاب والثثواب أي يكافث  
المثثرج علثثت ا عمثثال الحسثثنة ويحاسثثب علثثت ا عمثثال 

 ل . younan , 1985 , p.98السيئة ج 
ومثثن ذلثثك حثثدد الباحثثثان تعريثثف التجثثاوز ب نثث  كثثل مثثا  

يح ل من تغير في استعماالت ا ر  المد   لهثا أو 
كثثل مثثا يقثثوم بثث  اإلفثثراد مثثن أناثث ة وفعاليثثات مدالفثثة 
للقانون أو اير ارعية دادل المدينة ودارجها ، أو هي 
وث مجمل ما يح ل من تاوي  للماهد الحضثري ج التلث

الب ثثري والتلثثوث البيئثثي ل . وفثثي ضثثوج هثثذا التعريثثف 
فثثثان السثثثياجات التثثثي بناهثثثا ا فثثثراد حثثثول المسثثثاحات 
الدضثثراج والمسثثاحات الداليثثة وبنثثاج محثثالت تجاريثثة 
علت أر فة الاوار، أو سير الناس في نهر الاار، أو 
تكسير د  السثماج مثن دثالل ا بنيثة العاليثة التثي تفثوق 

ي واسثثتغالل محرمثثثات الكهربثثثاج حيثثز المدينثثثة العمرانثثث
وسكك الحديد ووض  اإلعالنات في ا مثاكن الدا ئثة ، 
كلها تعد تجاوزات وأسبابها أمثا جهثل المثوا ن أو سثوج 
تنفيثثذ القثثوانين والمد  ثثات والجهثثل فثثي فهثثم القثثوانين 
النافذه فضال عن الفساد اإلداري . لذلك فثان لاثره هثذا 

قسثام التجثاوز الموضو، البثد مثن تسثلي  الضثوج علثت أ
 وأسباب  ، لما أقسام  هي :

التجثثثثثاوز علثثثثثت السثثثثثاحات العامثثثثثة ج المتنزهثثثثثات  -4
 والحدائق ل .

التجثثاوز علثثت ا راضثثي الدا ثثة بالدولثثة وتاثثمل  -8
 أراضي الددمات العامة ج كهرباج ، هاتف ، وماج ل .

 التجاوز علت التجارية وال ناعية . - 2
 يارات . التجاوز علت كراجات ومواقف الس - 1
 التجاوز علت ا راضي الزراعية .  - 5
 التجاوز علت واجهة المدينة النهرية .  - 1
 التجاوز علت ا بنية التراثية والحضارية . - 2

التجاوز علت السثاحات المد  ثة كحثزام ادضثر  - 2
 والمحي  بالمدينة .

 أما فيما يتعلق ب سباب التجاوز ، فهي :
 الجهل .  -4
م عثثن تبيثثان أهميثثة الاثثاهره ق ثثور وسثثائل اإلعثثال -8

 ود ورتها . 
 عوامل اجتماعية .  -2
 امو  معنت التجاوز لدى سكان المدنية .  -1
 الهجره الواسعة من الريف للت المدينة .  -5
ومثثن الجثثدير باإلاثثاره لن التجثثاوز و ثثل للثثت مرحلثثة  

مكنت  من الددول في كل ناا  مثن أناث ة المدينثة، لثذا 
مواجهثثة هثثذا  أ ثثبحت د ورتثث  تسثثتدعي المد  ثثين

الوباج الثذي أ ثبح فيروسثا ي كثل جسثد المدينثة العراقيثة 
علت وج  الد وص في القثرن الحثادي والعاثرون لثذا 
لجثث ت العديثثد مثثن المثثدن للثثت لحا تهثثا بحثثزام ادضثثر 
والغايثثثثثة منثثثثث  هثثثثثي تحقيثثثثثق الواثثثثثائف االجتماعيثثثثثة ، 
االقت ادية ، والبيئية ، واهم فوائد الحزام ا دضثر هثي 

 ل . 480، ص8000: ج عفيفي ،
 وايفة جمالية . -أ 
 تحديد الت ميم ا ساس للمدن .  -ب 
منثثث  الزحثثثف العمرانثثثي علثثثت حسثثثاب ا راضثثثي  -ق 

 الزراعية . 
 تنايم بيئة اإلنسان وتجعل المدينة مالئمة للسكن . -د 
 ف ل ال ناعة عن نسي  المدينة .  -و 
 استثمارها كمنا ق ترويحية .  -و 

دور المخططكككككين فكككككح مواجهكككككة تثكككككد  3 -1
 التجاوز 

جد مد  و المدن  أنفسهم أمثام تحثدا جديثد ، لال وهثو و
التجاوز علت الممتلكات العامة واالستعماالت ا دثرى ، 
فلجئثثوا تثثاره للثثت تفعيثثل القثثوانين والتاثثريعات ، وتغيثثر 
 أسماج المدن حسب الوايفة التي تؤديها تاره أدرى .

ل  480، ص8002فاهثثثرت مثثثدن الديثثثال ج منسثثثي ،  
ي لن المدينثثة قائمثثة علثثت جبثثل ومبثثدأ هثثذو الناريثثة هثث

تارف علت الناس دادل هذو المدينة وهثي فكثره فلسثفية 
بحتثثة ، ثثثم اهثثرت المدينثثة الفاضثثلة للفثثارابي ، مثثن ثثثم 
المدينة الممتده الواسعة لفرانثك  لويثد رايثت ج الثدليمي ، 

ل وهثثثي تمتثثثد باثثثكل  ثثثولي أمثثثا علثثثت 12، ص 8008
ة  مثن  ثول  ثرق النقثل أو علثت  ثول النهثر وان الغايث

الاثثكل ال ثثولي أو االمتثثداد هثثو ليسثثهل و ثثول السثثكان 
للت الددمات ولتسثهيل رحلثة العمثل اليوميثة والح ثول 
علت فرص عمل متساوية من دالل تثدرق عثدد السثكان 
مثثن المركثثز نحثثو اإل ثثراف ، ثثثم  ثثورت هثثذو الناريثثة 
للعثثالم سثثوري ماتثثا التثثي  ورهثثا لذ  ثثورت الدثثدمات 

ت جانبي ال ريثق الثرئيس وفرص العمل ب نها تتوز، عل
، ثم اهرت مدن الحدائق التي  بقت ك ول مثنه  مثدني 
مبتكر في بداية القرن العارين ج هوارد فيليب وآدرون 

ل ، والريثثثف هثثثي محاولثثث  للهثثثروب  28، ص 8001، 
من المدينة وأجوائها ال ثادبة واللجثوج للثت جثو الريثف 
وهثثثي مزاوجثثثة بثثثين الريثثثف والمدينثثثة مثثثن دثثثالل احثثثد 

 مالين .     االحت
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 التجاوز على التصميم األساس 

 
 ثثثن  مدينثثثة بكثثثل مقوماتهثثثا وأناثثث تها وكثافتهثثثا  -

 .  السكانية وحياتها االجتماعية المفككة
 ثثثن  مدينثثثة بكثثثل مقوماتهثثثا وأناثثث تها ال بيعيثثثة  -

وهثثثدوئها وجمالهثثثا ونقثثثاج ال قثثثس فيهثثثا وتثثثراب  الحيثثثاه 
 االجتماعية .

لقد عمدت هذو النارية للت ااثتقاق احتمثال ثالثث يثرب  
 تمالين ج التزاوق بين الريف والمدينة ل .بين هذين االح

ل ج  lecorbonsierاهرت بعثد ذلثك مدينثة الغثد لث  ج 
ل ، أسثثثاس هثثثذو الناريثثثة هثثثي  5، ص8000عفيفثثثي ، 

لزالثثة الفثثوارق بثثين الريثثف والمدينثثة مثثن دثثالل اقتثثراه 
بثثرام  دادثثل المدينثثة ، وهثثي محاولثثة لنقثثل المدينثثة للثثت 

للعمثارات العاليثة  الريف من دثالل الت ثاميم المعماريثة
دادل الحدائق الكثيفة ، وتذويب الفوارق االجتماعية من 
دثثالل التثثراب  بثثين أناثث ة المدينثثة المدتلفثثة فيمثثا بينهثثا 

 وبين أنا ة الريف الرئيسة .
 E.gloedenثم اهرت بعد ذلك المدينثة المركبثة لث  ج 

ل التي بنيت علثت أسثاس تقليثل د ثوره تضثدم المثدن ، 
يثة فثي المدينثة علثت حثدو ، فهثي تقثوم أي معاملة كثل دل

علت أسس اقت ادية وتاريعية واجتماعية ، فهثي أكثدت 
 علت الجوانب الرمزية في تد ي  المدن .

أما فيما يتعلق بناريات استعماالت ا ر  فهي         
ل ج أبثو  Burgessتمثلت بعده ناريات منهثا ناريثة ج 

ة ل ، فقد  بقثت هثذو الناريث821، ص 8008 بح  ، 
فثثثي عثثثده مثثثدن منهثثثا اثثثيكااو ، لذ أكثثثدت علثثثت البنثثثاج 
والتنايم حول المن قة التجارية ثم قسم ت باثكل متتثاب  

ل ثثثم للثثت  C.B.D للثثت من قثثة التجاريثثة المركزيثثة ج
المن قثثثة التجاريثثثة االنتقاليثثثة ثثثثم سثثثكن عمثثثال وسثثثكن 
ال بقات العليا ثم ضواحي المدن ، اعتمدت هذو النارية 

ة فثي اعثدد السثكان المهثاجرين مثن علت الزياده الحا ثل
الريف للت المدن ممثا ولثد ماثاكل اقت ثادية ، ثثم تالهثا 

والثذي قسثثم  4825ل  سثثنة Berry بعثد ذلثك ناريثثة ج 
استعماالت ا ر  اعتمادا علت مبدأ الجيره ، فقد لجثاج 
للثثت تاثثري  قثثانون المثثدن ا مريكيثثة لذ اسثثتددم معيثثار 

 , .Gary, B. and Sophie ,Wالحجم والمقياس ج
1995 , p.332  (   ، ثثثم تالهثثا ناريثثة المد ثث  ج

هومر هويت ل الذي  نف االستعمال السكني باالعتماد 
علت متوسث  اإليجثار وتو ثل للثت اسثتنتاق أن متوسث  

 اإليجار يتركز عند أ راف المدينة .

 
 
 
 
 

 المبث  الثانح
 التصاميم األساسية لمدينة الفلوجة

 
مثن ا هميثة بمكثان لذ مثثل  تعد دراسة الت ميم ا ساس

أسثثاس ت ثثورا إل ثثار الحضثثري للمدينثثة وتوسثث  أفاقهثثا 
المكانيثثة وتوزيثث  اسثثتعماالت ا ر  فيهثثا عبثثر حلقثثات 

زمنيثثة مت ثثلة يتناقلهثثا مد ثث  هيكلثثي سثثابق ويتسثثلمها 
 مد   الحق .

اثثهدت مدينثثة الفلوجثثة أول ت ثثميم أسثثاس فثثي أوادثثر  
ا يمكثن تسثميت  الدمسينات وانتقلت مدينة الفلوجة للثت مث

بالمدينثثثثثثة المد  ثثثثثثة ، لذ كثثثثثثان أول ت ثثثثثثميم وفثثثثثثق 
لستراتيجيات التد ي  الحضثري واإلقليمثي ، فقثد مثلثت 
هثثذو المثثده والتثثي لحقتهثثا اهثثور الماثثاري  االقت ثثادية 
وزيثثاده عوائثثد الثثبالد مثثن الثثددل ممثثا اثثثر فثثي تحسثثين 
الوض  االقت ادي للفرد ، فضال عثن أهميتث  فثي زيثاده 

ي السثثثكنية ممثثثا اسثثثتدعت المزيثثثد مثثثن ال لثثثب لضراضثثث
تد ثثيص ا راضثثي ، وهثثذا بثثدورو حثثتم الحاجثثة للثثت 

 تنايم حضري أكثر دقة .
واقتضت ا مر ت ورا لمستقبل المدينة بسثرعة ق ثوى 
، وقدره علت موائمة الماضي بالحاضثر بد ثوات ثابتثة 
وقادره علت تفهم التغير الجديد الذي  رأ علت المدينة ، 

  عانثثثت منثثثذ بثثثدايتها  ثثثعوبة تفهثثثم لال لن هثثثذو الد ثثث
الوضثثث  القثثثائم والتعامثثثل معثثث  ، فضثثثال عثثثن القثثثرارات 
اإلدارية اير المدروسة واإلحداث السياسثية التثي مثرت 
بالبلد من حرب وح ار واحتالل والتي دلقت جثوا مثن 
سثثوج التد ثثي  وسثثوج تنفيثثذ الت ثثاميم ا ساسثثية ، وفثثي 

هثا المدينثة هذا الجزج سيتم تنثاول المراحثل التثي مثرت ب
مثثن ت ثثاميم أساسثثية وأثرهثثا فثثي معالجثثة التجثثاوزات ، 

 واهم هذو المراحل هي :
المرثلكككة األولككككى ي التصككككميم األسككككاس لسككككنة   1 -2 

1191 : )- 
يعثثد أول ت ثثميم أسثثاس اثثمل  جميثث  أجثثزاج المدينثثة    

ل ، dioxides والذي اعد من قبل اركة دوكسيادس ج 
الجويثثة ودراسثثة  تثثم االعتمثثاد فثثي لعثثدادو علثثت ال ثثور

واق  حال المدينة في توزي  وتنايم اسثتعماالت ا ر  
ل . وقثثثثثد ركثثثثثز هثثثثثذا 11، ص  8005ج المحمثثثثثدي ، 

الت ثثميم علثثت معالجثثة تناثثيم االسثثتعمال  السثثكني فثثي 
المدينة وتحديد اتجاهات التوس  ، لذ تم تناثيم ا حيثاج : 
الجمهوريثثة ، الرسثثالة ، الجثثوالن والمعت ثثم ، ويمكثثن 

 هم د ائص هذا الت ميم كما يلي :ايجازا
أول ت ميم حضري علت النم  الغربي لذ قسم  -4

 Sector المدينثة للثت ق اعثات هندسثية منتامثة
City   لذ قسثمت الاثوار، وفثق الناثام الاثبكي 

Roads Grid. 
أكد علت أهميثة النهثر كمحثدد  بيعثي لنمثو المدينثة  -8

باتجثثثثاو الغثثثثرب ، لذ بثثثثرزت محثثثثاور التوسثثثث  بثالثثثثثة 
ات ج الامال ، الجنوب ، والارق ل ، مثل التوس  اتجاه

باتجاو امال وجنوب التوسث  العاثوائي ج تجثاوزات ل ، 
ل هكتثثثار ج  212وبلغثثثت مسثثثاحة المدينثثثة المد  ثثثة ج 

 ل . -8 -الدار ة رقم     
لثثم يعثثال  ماثثكلة التجثثاوزات ، لذ فقثثد الم ثثداقية  -2

 باالعتماد علت الواق  عند لع اج المعالجات التد ي يثة
، ولنمثثثثثا أع ثثثثثت ت ثثثثثميما يدثثثثثالف الوضثثثثث  الحثثثثثالي 

 ود و ا في حي الرسالة والجوالن .
المرثلكككة الثانيكككة التصكككميم األسكككاس ر كككم ي  2 -2     
 -: 1191( لسنة  181/116
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 التجاوز على التصميم األساس 

 
ج  4852ل نسثثمة لسثثنة  48211و ثثل عثثدد السثثكان ج 

وزاره الدادليثثثة ، مديريثثثثة ا حثثثوال المدنيثثثثة العامثثثثة ، 
ل نسثثمة لسثثنة  21220لثثت ج ل ثثثم ارتفثث  العثثدد ل 4852
ج وزاره الدادليثثثثة ، مديريثثثثة ا حثثثثوال المدنيثثثثة 4815

% ل ثثثثم ارتفثثث   2.1ل بنسثثثبة نمثثثو ج  4815العامثثثة ، 
ج وزاره  4820ل نسثثثمة لسثثثنة  12841العثثثدد للثثثت ج 

ل  4820الدادليثثة ، مديريثثة ا حثثوال المدنيثثة العامثثة ، 
% ل هثثذو الزيثثاده المتسثثارعة جعلثثت 2.8بنسثثبة نمثثو ج 

ق ثثثير العمثثثر بحيثثثث  4852 ثثثميم ا سثثثاس لسثثثنة الت
استدعت هذا النمو للت وض  ت ميما جديثدا ، لذ وضث  
بإاثثثراف وزاره البلثثثديات وبموجثثثب هثثثذا الت ثثثميم تثثثم 
اسثثثتحداث أحيثثثاج جديثثثده هثثثي : المعلمثثثين ، الضثثثبا  ، 
الاثثثر ة ، والوحثثثده ، فضثثثال عثثثن اسثثثتكمال اإلحيثثثاج 
لة ، القديمثثثثثة وهثثثثثي : الجثثثثثوالن ، ا نثثثثثدلس ، الرسثثثثثا

الجمهورية ، ونزال ، لذ تمكثن هثذا الت ثميم مثن تناثيم 
نمو المدينة في المنا ق المستحدثة ، فمن داللث  بثرزت 
المدينثثثثة أكثثثثثر تنايمثثثثا مثثثثن حيثثثثث اسثثثثتقامة الاثثثثوار، 

 والق اعات السكنية .
وبقثثت ماثثكلة التجثثاوزات قائمثثة ، الن الت ثثميم الجديثثد  

حثثثدد اسثثثتعماالت ا ر  مثثثن دثثثدمات ومبثثثان عامثثثة 
ومنثثا ق ترفيهيثثة دون لن ي دثثذ بناثثر االعتبثثار المبثثاني 
السكنية العاوائية  المايده كواق  حال ا مر الذي جعثل 
هثثذا الت ثثميم ايثثر قابثثل للتنفيثثذ ، ممثثا اسثثتدعت لعثثداد 

الدثثثاص  4822ل لسثثثنة   281ت ثثميم ق ثثثاعي رقثثم ج 
بحي الجوالن ج مديرية التد ي  العمراني ، القسم الفني 

ناوره ل تم بموجبة معالجة ماكلة الدور ، بيانات اير م
الماثثيده ووضثث  المن قثثة المحاذيثثة لهثثا كمن قثثة توسثث  
مسثثتقبلي ، بثثذلك توقثثف النمثثو العاثثوائي باتجثثاو اثثمال 

ل  252المدينثثة . ثثثم  ثثدر الت ثثميم الق ثثاعي المثثرقم ج 
جمديرية التد ي  العمراني، القسثم الفنثي ،  4828لسنة 

 ثثثميم دثثثاص بحثثثي بيانثثثات ايثثثر مناثثثوره ل وهثثثذا الت
الرسالة الذي مثل  وره اير واقعية للت بيق ، فقد اعد 
المعيار التد ي ي السثتعماالت ا ر  فثوق الماثيدات 
مما يعنثي لزالتهثا ا مثر ألثذي أسثهم فثي اسثتمرار النمثو 
العاثثوائي فثثي جنثثوب المدينثثة . واهثثم مثثا تميثثز بثث  هثثذا 

 الت ميم هو : 
أول ت ثثثثميم اثثثثامل حثثثثدد محثثثثاور التوسثثثث   -4
عمراني للمدينة باتجاو الاثمال ، الاثرق ، والجنثوب ، ال

ل هكتثثثار ج  4250لذ بلغثثثت مسثثثاحة هثثثذا الت ثثثميم ج 
 ل .  -2 -الدار ة رقم 

ل  zoningاهثثثثتم هثثثثذا الت ثثثثميم بثثثثالتن يق ج  -8
 والسي ره التامة علت نمو استعماالت ا ر  . 

رافقت مده  دورو اهور العديد مثن القثوانين  -2
مليثثثك المتجثثثاوزين وضثثثواب  والتاثثثريعات المتعلقثثثة بت

لفثثثراز ا ر  وتعثثثديل بعثثث  فقثثثرات قثثثانون ال ثثثرق 
 . 4825ل لسنة  11وا بنية رقم ج 

ل مثن  281تمكن الت ميم الق اعي المرقم ج   -1
وض  حد للتجاوزات في الق ثا، الاثمالي باثكل نهثائي 
، وفي نفس الوقت لم يست    الت ميم الق اعي المرقم 

ت والبنثثثثاج العاثثثثوائي ل مثثثثن ليقثثثثاف التجثثثثاوزا 252ج 
جنثثثوب المدينثثثة ، لذ لثثثم يعثثثال  هثثثذا الت ثثثميم ماثثثكلة 

التجاوزات كون  لثم ي دثذ الماثيدات واقث  حثال ووضث  
 المعالجات التد ي ية لها .

المرثلة الثالثكة التصكميم األسكاس المكر م ي  3 – 2    
  -:1181أ ( لسنة 319

 4822اسثثتمر نمثثو السثثكان لذ و ثثل حسثثب تعثثداد سثثنة 
ل نسثثثثمة ج وزاره التد ثثثثي  ، الجهثثثثاز  12050للثثثثت ج 

ل ، ممثثثثا يعنثثثثي انتهثثثثاج  4822المركثثثثزي لءح ثثثثاج ، 
فاعلية الت ميم السابق مما استدعت ا مر للت استحداث 

ل لسثثثنة  282ت ثثثميم جديثثثد وهثثثو الت ثثثميم المثثثرقم ج 
لذ تم بموجب  استحداث منا ق توسث  جديثده مثن  4824

لقادسثثثية ، جهثثثة الاثثثرق والجنثثثوب تمثلثثثت با حيثثثاج : ا
اليرموك ، التث ميم ، والدضثراج ،  فضثال عثن اسثتكمال 
ا حياج القديمة وهي : الاثر ة ، الضثبا  ، المعلمثين ، 

 الوحده ، نزال ، الرسالة ، و الجوالن .
نارا لتهيئة دثدمات البنثت االرتكازيثة لهثذو ا حيثاج فقثد 
اثثيد معامهثثا وسثثكنت فثثي مثثده قياسثثية ، ومثث  ذلثثك فقثثد 

البنثثثثثاج العاثثثثثوائي ج التجثثثثثاوزات ل  اسثثثثثتمرت اثثثثثاهره
ود و ثثا فثثي جنثثوب والجنثثوب الغربثثي مثثن المدينثثة ، 
وهذا يعود للثت عثدم دقثة المسثوحات فثي ت اثير د ثو  
نقثثثل الكهربثثثاج ومحرماتهثثثا فضثثثال عثثثن وجثثثود أرا  
زراعية ، لذلك حدثت تعديالت متالحقة بعد عملية تنفيثذ 
الت ثثثثميم ا سثثثثاس ، لذ أعثثثثدت الت ثثثثاميم التف ثثثثيلية 

ق ل 151ب ل ، وج 151أ ل ، ج 151لمرقمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة ج ا
حسثثثب الترتيثثثب ، 4880، و 4822، 4825للسثثثنوات 

ون ت هذو التعديالت تنايم من قة المتجاوزين في حي 
 الدضراج .

أما في حي الت ميم فقد تم أعداد الت ميم الق اعي المرقم 
لعمثثوم الحثثي أال لن مثثا نفثثذ منثث  4828ل لسثثنة  124ج 

أمثثا بقيثة ا جثثزاج فقثثد اسثثتمر فيهثثا الجثزج الاثثرقي فقثث   
النمو العاثوائي بسثبب  ثعوبة تنفيثذ الت ثميم الق ثاعي 
ممثثا أدى للثثت أجثثراج تعثثديالت عليثث  كمثثا فثثي الت ثثميم 

ل لسثثثنة  585المثثثرقم                                    ج 
، وأهثثم  4822ل لسثثنة  515والت ثثميم المثثرقم ج 4822

 هي : الجوانب التد ي ية لهذا الت ميم
التوسث  السثثري  بعيثثدا عثثن المعثثايير التد ي يثثة  -4

وقثثثد تزامنثثثت مثثث  الاثثثروف االسثثثتثنائية ج الحثثثرب 
العراقيثثثة اإليرانيثثثة ل والتثثثي أسثثثهمت فثثثي لست ثثثدار 
العديد من القرارات المتعلقثة بتد ثيص أرا  دون 

 ضواب  أو دراسة . 
انح ثثر النمثثو العاثثوائي فثثي الجثثزج الجنثثوبي  -8

ا فثثي حثثي التثث ميم والجثثزج الغربثثي مثثن المدينثثة تحديثثد
الغربثثثثي مثثثثن حثثثثي الدضثثثثراج ، لذ مثلثثثثت أراضثثثثي 
البسثثثاتين والمحا ثثثيل الموسثثثمية كمثثثا انهثثثا من قثثثة 

متثر  12مندفضة نسبيا عمثا يجاورهثا ج تحثت دث   
، 8005عثثثن مسثثثتوى سثثث ح البحثثثر ل ج ألفالحثثثي ، 

 ل . 11ص
توسعت المدينة باتجاهات ج الارق ، الجنوب ،  -2

ل هكتار ج 8051ة المدينة جوالامال ل لذ بلغت مساح
 ل . -1 -الدار ة رقم 

المرثلكككة الربعكككة التصكككميم األسكككاس المكككر م ي  4 – 2
  -: 2666و  1113( لسنة  319
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 التجاوز على التصميم األساس 

 
كثثان لعامثثل التسثثهيالت الم ثثرفية والمثثنح التثثي تكفثثي 
إلنااج وحدات سكنية متكاملة في عقثد الثمانيثات وتهيئثة 

لسثثكان مثثواد البنثثاج ب سثثعار مناسثثبة ، فضثثال عثثن نمثثو ا
ل نسثثمة حسثثب تعثثداد  408224المتزايثثد لذ بلثثد       ج

ج وزاره التد ثثثثثي  ، الجهثثثثثاز المركثثثثثزي 4822سثثثثثنة 
% ل  5.2ل ، مثلثثت نسثثبة النمثثو ج  4822لءح ثثاج ، 

الحاجثثة للثثثت تد ثثيص ا ر  السثثثكنية ، ممثثا ت لثثثب 
ب ل 282استحداث ت ميم جديد تمثل بت ميم المثرقم ج 

سث  الجديثده باتجثاو الذي أضثاف منثا ق تو 4882لسنة 
الجنوب تمثلثت با حيثاج : ا مثين ، المث مون ، السثالم ، 

ل ، لذ مثثثثل محثثثور  -5 -والمن ثثثور ج الدار ثثثة رقثثثم 
المدينة الوحيد الن سكة الحديد محدد للتوس  من الامال 

 و نهر الفرات من الجهة الغربية
تميثثثثثثثثثثثثز النمثثثثثثثثثثثثو العمرانثثثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثثثذي رافثثثثثثثثثثثثق 

يم بثالب ج الاثديد هذا الت م  Implementationتنفيذ
وذلثثثثك لوجثثثثود الاثثثثرف السياسثثثثي المتمثثثثثل بالح ثثثثار 
ا مريكي علت العراق مما انعكس علثت قلثة نسثبة النمثو 

ل نسثثمة حسثثب تعثثداد سثثنة  452220للسثثكان لذ بلثثد ج 
، ج وزاره التد ثثثثثثثثي  ، الجهثثثثثثثثاز المركثثثثثثثثزي  4882

% ل   2.1ل مثلثثثت نسثثثبة النمثثثو ج  4822لءح ثثثاج ، 
ومثا لحقث  مثن توسثي   الت ميم وسوج تد ي  وتنفيذ هذا
ل   -1 -ج الدار ثثة رقثثم  8000الت ثثميم ا سثثاس لسثثنة 
 . 4882ل لسنة  442ود و اً بعد قرار ج 

 أن هثثثذو الت ثثثاميم لثثثم تعثثثال  ماثثثكلة التجثثثاوزات 
Encroachment  باثثثثثكل نهثثثثثائي لذ تثثثثثم اسثثثثثتحدث

 81/1/4888ل فثثثثي  151الت ثثثثميم الق ثثثثاعي رقثثثثم ج 
ميم الق ثثاعي رقثثم ج الدثثاص بحثثي الدضثثراج ، والت ثث

الدثثثاص بحثثثي التثثث ميم ج مديريثثثة  4882ل لسثثثنة  251
التد ي  العمراني ، القسم الفني ، بيانثات ايثر مناثوره 
ل . لذ اسثثثت ا، هثثثذا الت ثثثميم ومثثثن دثثثالل الت ثثثاميم 

تناثثثثيم من قثثثثة  Sector planning الق اعيثثثثة 
التجاوزات جنوب المدينة ، واهم مميثزات هثذو المرحلثة 

 هي :
القثثثثثرا ر اإلداري وتقديمثثثثث  علثثثثثت الثثثثثرأي   غيثثثثثان -4

التد ي ثثي السثثليم ، وذلثثك فثثي تقثثدير حاجثثة المدينثثة مثثن 
 استعماالت ا ر  .

سثثوج تنفيثثذ الت ثثميم ا سثثاس ، لذ لثثم تمثثد اإلحيثثاج  -8
 المستحدثة ب ي نو، من الددمات . 

مثثثثل المحثثثور الجنثثثوبي المتثثثنفس الثثثرئيس للتوسثثث   -2
، لذ بلغثثت  الحضثثري علثثت حسثثاب ا رضثثي الزراعيثثة

 ل هكتار . 2425مساحة هذا الت ميم ج 
القككوانين والتشككريعاث وأثرهككا فككح الثككد مككن   9 – 2

  -ظاهرة التجاوزاث :
لعبثثت الضثثواب  التاثثريعية دورا مهمثثا فثثي تناثثيم حيثثاه 
النثثثاس ب ثثثوره عامثثثة و المدينثثثة ب ثثثوره دا ثثثة وقثثثد 
عرفت التاريعات والقوانين البلدية منذ فتثره مبكثره فثي 

ي  العراقثثي والتثثي كثثان لهثثا دور مهثثم فثثي تناثثيم التاثثر
اسثثتعماالت ا ر  وتوجيثث  حركثثة العمثثران المسثثتقبلية 
واهم القوانين هي  ج مديرية التد ي  العمرانثي ، القسثم 

 الفني ، بيانات اير مناوره ل  :

ل لسثثثثنة  11ناثثثثام ال ثثثثرق وا بنيثثثثة رقثثثثم ج  -4
 لذ مثل أول تاري  اامل لتنايم المدن ، لذ قسم 4825

المدينة للت منا ق عمرانية أولت وهي تدثص المنثا ق 
القديمثثة وثانيثثة وثالثثثة ورابعثثة ومن قثثة ممتثثازه ومن قثثة 
دامسة ت نف حسب أهمية المدينة من الناحية اإلدارية 
ولكثل من قثثة ضثثواب  عمرانيثثة دا ثة بهثثا تاثثمل مثثاده 

 البناج ومساحة الدار وعر  الاار، .... .
ل لسنة  415رقم ج  أعقبة قانون لداره البلديات -8

والثثذي عثثدل علثثت كثيثثر مثثن القثثرارات لقثثانون  4814
 ال رق وا بنية . 

الثذي سثاهم  4824ل لسثنة  451قانون رقم ج  -2
في تنايم التركيب الثدادلي للمدينثة لال أنثة اافثل جانثب 
الزيثثاده الحا ثثلة فثثي عثثدد المركبثثات وانعكاسثثها علثثت 

 حاجة الاوار، للت مساحة الاوار، الدادلية . 
والثذي نثص 4822ل لسثنة  221قانون رقثم ج  -1

علثثثثثت جثثثثثواز مثثثثثالكي ا ر  الزراعيثثثثثة والبسثثثثثاتين 
وأ ثثحاب حثثق الت ثثرف فثثي تاثثييد دور سثثكنية  لهثثم 

ل ل احب ا ر  وج 8م 200والاوالدهم ، بمساحة ج 
ل لكل واحد مثن ا والد دادثل ودثارق حثدود  8م 800

الت ثثميم ا سثثاس ، ممثثا أسثثهم فثثي زيثثاده مسثثاحة النمثثو 
لعاوائي ودا ة في الجزج الامالي من حي الجثوالن ا

 والغربي من حي الرسالة والت ميم والدضراج .
والثذي نثص  4882ل لسنة  442قانون رقم ج  -5

علت تد يص ا راضي المفتوحة وتوزيعها إلارا  
السثثثكن والثثثذي سثثثيج الت ثثثرف فيثثث  والتجثثثاوز علثثثت 
المسثثاحات الدضثثراج والدثثدمات العامثثة وتحويلهثثا للثثت 

 ستعمال سكني . اال
والثثذي تثثم  8002ل لسثثنة  451قثثانون رقثثم ج  -1

وذلثثك بعثثدم 4822ل لسثثنة   221فيثث  تعثثديل قثثانون ج 
جثثواز بنثثاج مثثالكي ا ر  الزراعيثثة والبسثثاتين دادثثل 

 حدود الت ميم ا ساس وجوازو دارج  . 
كمثثثا تثثثم است ثثثدار مجموعثثثة مثثثن القثثثرارات  -2

 الدا ة بتمليك المتجاوزين وهذو القرارات هي :
والذي نص  4820ل لسنة  282قرار رقم ج   -أ 

 علت تمليك المتجاوز بالسعر المدف  .
والثثذي نثثص  4824ل لسثثنة  284قثثرار رقثثم ج   -ب 

 علت استمرار العمل بالقرار السابق . 
والثثذي نثثص  4828ل لسثثنة  512قثثرار رقثثم ج   -ق 

علثثت تمليثثك المتجثثاوز دالفثثا للت ثثميم  ج أي اسثثتعمال 
السائد ويزال التجاوز اير سكني ل ق عة ار  بالسعر 

. 
والثثذي نثثص  8004ل لسثثنة  451قثثرار رقثثم ج   -د 

علثثثت لزالثثثة التجثثثاوزات المدالفثثثة لالسثثثتعمال وبثثثدون 
 تعوي  بق عة ار  أدرى . 

والثذي نثص  8002ل لسثنة  451القرار رقم ج   -و 
علت تمليك المتجاوزين الم ابقين لالسثتعمال إلاثرا  

 السكن .
ات كانثثت انعكاسثثا ومثثن ذلثثك نجثثد لن هثثذو القثثرار       

للواق  الذي مرت ب  مثدن العثراق ومنهثا مدينثة الفلوجثة 
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ممثثثا أسثثثهم فثثثي تغيثثثر اثثثكل الت ثثثميم ، والتثثث ثير فثثثي 

 .استمرار ااهره التجاوزات 
 المبث  الثال 

 مشللة التجاوزاث دراسة تقويمية 
 -الدراسة الميدانية : 1 – 3 

 املت الدراسة الميدانية الجوانب اآلتية :
لمقابالت الاد ية مث  السثاده المسثوؤلين فثي ا -4    

 التد ي  العمراني في المحافاة وبلدية الفلوجة . 
 المااهده الميدانية للمنا ق المتجاوز عليها .  - 8    
اسثثتماره المسثثح الميثثداني والبثثالد عثثددها نحثثو ج  - 2    
ل أسثثثثثثئلة توزعثثثثثثت  1ل اسثثثثثثتماره تضثثثثثثمنت ج  885

نية بواقثثث  اسثثثتماره االسثثتمارات حسثثثب الوحثثثدات السثثثك
ل وحده سكنية ، انار الجدول رقم ج  400واحده لكل ج 

 ل . 4
:  هو ج أين يقضي ا  فال أوقثات لعثبهم  السؤال األول
% ل من حجم العينة أن أماكن العثب فثي 11ل ف جاب ج 

الاار، آذ مثلت االبية سثكان المدينثة وذلثك لعثدم تثوفر 
سثثثكنية ، ا مثثثاكن المد  ثثثة للعثثثب دادثثثل اإلحيثثثاج ال

% ل من  حجم العينة أن أماكن اللعثب 81وأجاب نحوج 
فثثي البيثثت واثثملت اإلجابثثة أحيثثاج القادسثثية والضثثبا  
والجمهوريثثة والمعلمثثين وهثثي االثثب العينثثة ، وأجثثاب ج 

% ل مثثثن حجثثثم العينثثثة أن أمثثثاكن العثثثب هثثثي فثثثي 82
ا مثثثثاكن المد  ثثثثة للعثثثثب واثثثثملت اإلجابثثثثة أحيثثثثاج 

ال ، فمن دالل ماثاهده الار ة والوحده والجوالن ونز

الباحثان أن هذو ساحات العب ال ترتقثي لمفهثوم الملعثب 
،لذ هثثي االبهثثا عبثثاره عثثن سثثاحات اثثااره مد  ثثة 
كمباني عامة يقوم سكان المن قة ب اغالها لهثذا الغثر  

. 
: هثثثثو ج أي مثثثثن الدثثثثدمات   السككككؤال الثككككانح         

ج  الترويحيثثة تعتقثثد أنهثثا متثثوفره ل فكانثثت اإلجابثثات هثثي
% ل من حجم العينة أن  ال توجثد فثي الحثي السثكني 10

لذ احتلثثثت ا حيثثثاج الثثثر  ثثثافي والمعت ثثثم والمعلمثثثين 
والوحثثده واليرمثثوك  االثثب هثثذو العينثثة بينمثثا أجثثاب ج 

% ل مثثن حجثثم العينثثة بوجثثود متنزهثثات ، لذ تمثلثثت 88
بمسثثثثاحات  ثثثثغيره ت ثثثثلح كمتنثثثثزو الحثثثثاره ال ثثثثغير 

المدينة  ود و ا توزعت ب وره منتاره علت أحياج 
% ل مثثن حجثثم العينثثة 81ا حيثثاج الاثثمالية ، وأجثثاب ج 

أجابثثت بوجثثود مالعثثب رياضثثية توزعثثت علثثت أحيثثاج 
الجوالن والمعلمثين والوحثده والقادسثية،لذ توزعثت هثذو 
ا حيثثاج باثثكل اثثري ي بمحثثاذاه سثثكة الحديثثد وال ريثثق 
الثثثدولي السثثثري  ، علثثثت الثثثرام مثثثن د ثثثوره لذ مثثثثل 

عكااثات  –لدولي وسكة حديد بغداد محرمات ال ريق ا
، ولكن يمكن استغالل  كمتنفس لسثكان المنثا ق القريبثة 

% ل مثثن حجثثم العينثثة 2وأمثثاكن لعثثب ، بينمثثا أجثثاب ج 
بوجود كورنيش وتركزت اإلجابة في ا حياج المجثاوره 
للكورنيش مثل حي ا نثدلس والر ثافي والرسثالة وهثو 

مدينة لذ يعثاني ال يرتقي للت أن يكون كورنيش لسكان ال
 من  غر المساحة واإلهمال وعدم توفر الددمات .

 ل4جدول رقم ج
 توزي  استمارات االستبيان علت لحياج مدينة الفلوجة

 النسبة المئوية عدد االستمارات الحي ت

 10.7 81 الجوالن 1

 6.2 41 المعلمين 2

 11.6 81 نزال  3

 10.2 82 القادسية 4

 4.0 8 الوحده 5

 3.6 2 عت م الم 6

 1.3 2 الر افي  7

 7.6 42 الضبا  8

 4.0 8 الجمهورية  9

 8.9 80 الار ة 10

 5.8 42 الدضراج  11

 9.3 84 اليرموك 12

 4.0 8 ا ندلس 13

 6.2 41 الرسالة 14

 6.2 41 الت ميم 15

 0.4 4 المن ور 16

 100.0 885 المجمو،  

 تماد علت استماره االستبيانعمل الباحثان باالع -الم در:         
هو ج أي الددمات تعتقد أنها متجثاوز  السؤال الثال  :  

% ل تجثاوز علثت 25عليهثا ل : فكانثت اإلجابثات هثي ج 
أر ثثثثفة الاثثثثوار، لذ تركثثثثزت اإلجابثثثثات فثثثثي أحيثثثثاج 

الر افي والمعت م والسبب يعود للت المن قة التجارية 
الثق الاثوار، الكثيفة والثانوية فيها مما عمثل حالثة مثن 

والتعدي علت الر يف وبناج المحالت والسقائف فيها ، 
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% ل من حجم العينة أن التجثاوز علثت 82بينما أجاب ج 

أراضثثي الدثثدمات العامثثة وقثثد توزعثثت اإلجابثثات علثثت 
جمي  أحياج المدينة لذ دلفثت فتثره انعثدام سثل ة القثانون 

ولحثد اآلن حالثة  8002ود و ا بعد االحثتالل سثنة  
عدي والسكن العاوائي في ا راضثي المد  ثة من الت

% ل من حجم العينة 80للددمات العامة ، بينما أجاب ج 
أن التجثثثثاوز علثثثثت ا راضثثثثي الزراعيثثثثة ، لذ تركثثثثزت 
اإلجابثثثة فثثثي اإلحيثثثاج : الجثثثوالن ، الرسثثثالة ، التثثث ميم ، 
والدضثراج ج الجانثب الاثثرقي مثن النهثثر ل حيثث تتثثوفر 

اعيثثة تثثم فيهثثا امتثثداد فيهثثا مسثثاحات مثثن ا راضثثي الزر
% ل مثن 45البناج العاثوائي باثكل مسثتمر ، وأجثاب ج 

التجثثثاوز علثثثت الدثثثدمات البنثثثت االرتكازيثثثة ج اثثثبكات 
كهربثثثاج وميثثثاو المجثثثاري ل لذ توزعثثثت هثثثذو اإلجابثثثات 
بنسثثب متقاربثثة علثثت أحيثثاج المدينثثة لذ أ ثثبحت اثثاهره 
عامة تعاني منها المدينة ممثا أدت للثت سثرعة تلثف هثذو 

ومة بالتالي كثثره انق ثا، التيثار وانسثداد المجثاري المنا
% ل مثثن حجثثم 5ودا ثة الميثثاو الثقيلثة ، بينمثثا أجثاب ج 

العينثثثة لن التجثثثاوز حا ثثثل علثثثت ا راضثثثي السثثثكنية 
توزعثثثت اإلجابثثثة فثثثي ا حيثثثاج : التثثث ميم والدضثثثراج ، 
تمثلثثت اإلجابثثة باعتمثثاد مبثثدأ حثثق الت ثثرف بثثا ر  ج 

 ثثثثثحاب ا ر  اللزمثثثثثة ل وعثثثثثدم لع ثثثثثاج الحثثثثثق  
 الارعيين .                       

هثو  ج مثا رأيثك فثي اسثتغالل المنثا ق  السؤال الرابع :
% ل مثن 18المتجاوز عليها ل : فكانثت اإلجابثة نسثبة ج 

العينة تقتره أقامة مااري  ددمية ج التعليمية ، ال ثحية 
، والدينية ل توزعت اإلجابة علت جمي  أحيثاج المدينثة ، 

% ل مثثن العينثثة اسثثتغال ل ار  التجثثاوز 82 وأجثثاب ج
كحثثثثدائق ومتنزهثثثثات وتركثثثثزت اإلجابثثثثة فثثثثي أحيثثثثاج : 
الجوالن ، المعلمين ، الاثر ة ، والوحثده ، بينمثا أجثاب 

% ل مثثن حجثثم العينثثة فثثي اسثثتغالل التجثثاوز 42نسثثبة ج 
ككثثثثورنيش ودا ثثثثة أحيثثثثاج : ا نثثثثدلس ، المعت ثثثثم ، 

الم لثثة   والر ثثافي ، والمق ثثود هنثثا اسثثتغالل ا ر 
علثثت نهثثر الفثثرات  نهثثا  بوضثثعها الحثثالي عبثثاره عثثن 
ار  متعدده االستعماالت منهثا ال ثناعي ، التجثاري ، 

 نقل ، وأماكن لتجم  النفايات .
هثثوج مثا رأيثثك ب سثباب التجثثاوز ل :  السكؤال الخكامس   

% ل مثثثثن حجثثثثم العينثثثثة هثثثثي 21فكانثثثثت اإلجابثثثثات ج 
دولثثثثثثة  اسثثثثثثتدفاف المثثثثثثوا ن بالعقثثثثثثاب لذ أن انهيثثثثثثار

المؤسسات وقلت وسائل الثرد، للمثوا ن المتجثاوز ممثا 
جعلتثثث  يتدثثثب  بثثثا ر  كيفمثثثا ياثثثاج ودا ثثثة ا ر  
المتروكة علت آمل لن تقوم الدولثة بتمليكث  هثذو ا ر  

% ل مثثن العينثثة ترجثث  السثثبب للثثت 42، بينمثثا أجثثاب ج 
% ل 41تهثثاون السثثل ة مثث  المتجثثاوز ، بينمثثا أجثثاب ج 

الثقثثثافي للمثثثوا ن فيمثثثا يتعلثثثق السثثثبب هثثثو قلثثثة الثثثوعي 
بد ثثثوره التجثثثاوز واثثثثر علثثثت بيئثثثة المدينثثثة وهيكلهثثثا 

% ل مثثن العينثثة لن سثثبب 40العمرانثثي ، بينمثثا اعتقثثد ج 
التجثثثاوز يرجثثث  للثثثت ضثثثعف تد ثثثي  وتنفيثثثذ الت ثثثميم 

 ا ساس للمدينة .
: هثثو ج هثثل تؤيثثد تفعيثثل القثثوانين  السككؤال السككادس   

دن وتنفيثذ المد  ثات والتاريعات المتعلقة بتد ثي  المث

% ل مثثن حجثثم 24ا ساسثثية ل : فكانثثت اإلجابثثة هثثي ج 
العينثثثة مثثث  تفعيثثثل القثثثوانين والتاثثثريعات ، أمثثثا النسثثثبة 

% ل رافضثثثثثثثثة لت بيثثثثثثثثق القثثثثثثثثوانين 48المتبقيثثثثثثثثة ج 
 والتاريعات.

 -إستراتيجية الثد من ظاهرة التجاوزاث :  2 – 3 
ن ومثثن هثثذو الدراسثثة ارتئيثثا الباحثثثان تقثثديم مجموعثثة مثث

ستراتيجيات والتي هثي بمثابثة مقترحثات ومعالجثات واال
نقثثدم مثثن داللهثثا الحلثثول للحثثد مثثن اثثاهره التجثثاوزات 

 وهي
 تنظيم التجاوز على المنطقة التجارية :  -أ

تثثتم مثثن دثثالل وضثث  آليثثات التد ثثص فثثي بيثث  السثثل  
والمنتجات وأبعاد المدازن عن المحالت التجاريثة ج أي 

ل ، من دثالل اسثتغالل كثل  الف ل بين المحل والمدزن
مثثثنهم علثثثت حثثثده ودا ثثثة المنتجثثثات التثثثي تحتثثثاق للثثثت 
مسثثاحة كبيثثره الحجثثم ، وتناثثيم المحثثالت التجاريثثة للثثت 
أق ثثت حثثد ممكثثن عثثن محثثالت بيثث  الجملثثة أي تغ يثثة 
الدثثثدمات التجاريثثثة علثثثت مسثثثتوى المدينثثثة ككثثثل ، كمثثثا 
يفضثل وضث  لوحثة علثت كثثل محثل تجثاري يبثين ملكيثثة 

جثثثازات الرسثثثمية ، فضثثثال عثثثن أبعثثثاد المحثثثل مثثث  اإل
ال ناعات التي وجدت م  االستعمال التجاري ودا ثة 

 ال ناعة المضره ب حة الفرد .
 : تنظيم التجاوز على األراضح الزراعية   -ل 

يتم التنايم من دالل تحديد ا راضي الزراعية ودا ة 
الواقعة علت ضفاف نهثر الفثرات ج من قثة البسثاتين فثي 

وبسثثتان البثثوعريم فثثي حثثي الجثثوالن ل  جنثثوب المدينثثة
وليقثثاف ابثثتال، ا راضثثي الزراعيثثة ل ثثالح االسثثتعمال 

ل  Green Baitالسثثكني ، ووضثث  حثثزام ادضثثر ج 
يحي  المدينة ودا ة ا جثزاج الجنوبيثة والغربيثة وفثتح 
محثثاور توسثث  للمدينثثة باتجثثاو الاثثمال ج من قثثة ح ثثوه 

 الفلوجة ل .
 : السلنية تنظيم التجاوز على األثياء  -ج

يتم من دالل استغالل مساحات ر يف الاار، للسثابلة 
 ، وتفعيل القوانين المتعلقة بالبناج والتاييد .

 : تنظيم التجاوز على الخدماث العامة  -د
مثثن دثثالل أبعثثاد الفعاليثثات االجتماعيثثة عثثن أمثثاكن      

التلوث ج النوادي ، المقثاهي ، وأمثاكن التسثلية ل ، علثت 
ها في المدينثة وليقثاف التجثاوز علثت البنثت الرام من قلت

التحتيثة ج مثثاج ، كهربثاج ، وهثثاتف ل مثن دثثالل االلتثثزام 
بثثثالقوانين الدا ثثثة بالبلديثثثة وتوحيثثثد د ثثثو  المولثثثدات 
ا هليثثة وعثثدم التعثثدي علثثت التيثثار الكهربثثائي مثثن قبثثل 
أ ثثثثحاب المولثثثثدات مثثثث  تناثثثثيم السثثثثاحات الدضثثثثراج 

دثثثالل ت بيثثثق والمالعثثثب دادثثثل المحلثثثة السثثثكنية مثثثن 
 المعايير تد ي ية .

 : تنظيم التجاوز على الشوارع -هـ
فيتم التدلص من  من دالل مراعاه التدرق الهرمي عن  

 ريق ت نيف الاوار، بين رئيسة وفرعية وثانوية ،  
 Gol-De-sag  واعتماد ال رق ذات نهايات مغلقة

دادل المحلة السكنية ، فضال عن التدلص من كل 
والتجاوز علت الاار، والر يف  مااهر التعدي

الجزات  الوس ية .
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 االستنتاجاث والتوصياث
   االستنتاجاث : 

التجثثثاوز احثثثد أهثثثم الماثثثاكل التثثثي تواجثثث  المدينثثثة  -4
العراقيثثة المعا ثثره ، ومدينثثة الفلوجثثة هثثي واحثثده منهثثا 

 والسبب يعود للت اياب سل ة القانون .
مهمثا فثي زيثاده ماثكلة  مثل العامل االقت ادي سثببا -8

التجثثاوزات ، وذلثثك لتفثثاقم ماثثكلة اإلسثثكان ممثثا جعثثل 
التجاوز علت الممتلكات العامة وا راضي الزراعية من 

 قبل الموا نين إلارا  السكن  . 
ضثثثثثعف أداج المدت ثثثثثين فثثثثثي تنفيثثثثثذ المد  ثثثثثات  -2

ا ساسية النافذه والسبب يعود للت سوج توزي  الفعاليثات 
ة ، لذ أن حركة اإلنسان اليوميثة جعلتث  المهمة في المدين

 يغير في بع  الفعاليات وفقا لما يراو .
لهمثثثثثال الفعاليثثثثثات الترويحيثثثثثة الرئيسثثثثثة كثثثثثالمتنزو  -1

والكورنيش فمن دالل الدراسة نجد االب العينة مقتنعثة 
 بان هذو الفعاليات عديمة الكفاجه الوايفية .

ن ت ثاميم لم تعال  الت اميم ا ساسية وما لحقتهثا مث -5
ق اعية ااهره التجاوزات ، وذلك لعدم واقعية التد ي  

 فضال عن عدم متابعة تنفيذ مراحل الت اميم .
عكسثت قثثوانين وقثثرارات تمليثثك المتجثثاوزين الواقثث   -1

الذي كانت تمر ب  المدن والتي كان لبعضها اث را سثلبية 
 عملت في استمرار هذو الااهره .

عيثثثة ج اللزمثثثة ل دادثثثل مثلثثثت منثثثا ق العقثثثود الزرا -2
أكثثثر منثثا ق  8002حثثدود الت ثثميم ا سثثاس قبثثل سثثنة 

متجثثاوز عليهثثا ل ثثالح االسثثتعمال السثثكني ، فثثي حثثين 
ازدادت أنوا، التجاوز بعد سنة االحثتالل لتاثمل أرا  
المباني العامة والدثدمات والاثوار، ... إلناثاج المحثال 
 .    التجارية والورش ال ناعية فضال عن الدور السكنية 

عملثثت اثثاهره التجثثاوزات علثثت دلثثق اثثكل ماثثوو  -2
للماثثهد الحضثثري للمدينثثة والدثثالي مثثن مقومثثات عمثثل 
البيئثثة الحضثثرية ، لذ تمثثثل بوجثثود دور رديئثثة النوعيثثة 
تفتقر  بس  مقومات الحيثاه مثن دثدمات وايرهثا مثلثت 
اإلقليم المنتار في اإلحياج الرسالة ، الدضراج ، التث ميم 

لمن ثثور جنثثوب المدينثثة وحثثي الجثثوالن ، اليرمثثوك ، وا
 امال ارب المدينة .

عملثت اثاهره التجثاوزات علثت دلثق ماثاكل تتعلثق  -8
باالزدحام و عوبة الو ثول وذلثك الفتثراش الر ثيف 
وفضال عن وجود السقائف في نهر الاار،  ود و ا 

 في المن قة التجارية المركزية والثانوية .       
 

 التوصياث :
ل من التجاوز الحا ثل علثت اسثتعماالت تقلي  -4     

ا ر  مثثن قبثثل االسثثتعماالت ا دثثرى وذلثثك بتاثثري  
القرارات والقوانين الرادعة فضثال عثن متابعثة ت بيقهثا 

 علت ا ر  .
اللجثثوج للثثت الحثثل االقت ثثادي واالجتمثثاعي    - 8     

مثثن دثثالل تثثوفير فثثرص العمثثل وتقليثثل حجثثم الب الثثة 
 ودا ة فئة الاباب . 

زيثثثثاده الثثثثثوعي الثقثثثثثافي بد ثثثثثوره اثثثثثاهره   - 2     
التجثثثثاوزات وحثثثثث النثثثثاس علثثثثت االلتثثثثزام بثثثثالقوانين 

 والتاريعات النافذه .
متابعثثثثة المتد  ثثثثين فثثثثي تنفيثثثثذ الت ثثثثميم   - 1     

ا ساس وزياده لدراكهثم التد ي ثي فضثال عثن ت بيثق 
برام  مت وره وفعالة لتنفيذها باالسثتفاده مثن التجثارب 

 ا المجال .العالمية في هذ
االهتمثثثثثام بالفعاليثثثثثات الرئيسثثثثثة كا ر ثثثثثفة   - 5     

والمتنزهثثثات والمالعثثثب الرياضثثثية وتنفيثثثذ الماثثثاري  
المقترحثثة منهثثا علثثت الت ثثثميم ا سثثاس وعثثدم تركهثثثا 

 ساحات اااره .
ليجثثاد حلثثول سثثريعة وناجعثثة السثثتيعاب ماثثكلة  -1    

السثثثكن منهثثثا تثثثوفير الدثثثدمات ومثثثد اثثثبكة الاثثثوار، 
لمفثثروزه جنثثوب المدينثثة ، تقثثديم التسثثهيالت لثثضر  ا

 الم رفية ، واعتماد النم  ألعامودي في البناج .... .  

  المصادر
أبثثو  ثثبح  ، كايثثد عثمثثان ، جغرافيثثة المثثدن ، دار  - 4

 . 8008وائل لل باعة والنار ، عمان ، 
االعسثثثثثم ، دليثثثثثل لبثثثثثراهيم ، التجثثثثثاوزات علثثثثثت   - 8

العراقثثثي ، رسثثثالة الملكيثثثات ا راضثثثي فثثثي التاثثثري  
ماجسثثثتير ايثثثر مناثثثوره ، مركثثثزا لتد ثثثي  الحضثثثري 

 . 4821جامعة بغداد ، بغداد ،  -واإلقليمي 
مديريثثثة التد ثثثي  العمرانثثثي ، محافاثثثة االنبثثثار ،  – 2

 القسم الفني ، بيانات اير مناوره .
الثثثثدليمي ، دلثثثثف حسثثثثين علثثثثي ، التد ثثثثي   - 1      

يثثثة لل باعثثثة الحضثثثري : أسثثثس ومفثثثاهيم ، الثثثدار الدول
 . 8008والنار ، عمان ، 

عفيفي ، احمثد ، ناريثات فثي تد ثي  المثدن ، دار  - 5
 .  8000الهجره لل باعة والنار ، م ر ، 

ألفالحثي ، احمثد سثثلمان حمثادي ، اسثثتعماالت  - 1      
ا ر  الحضرية لمدينة الفلوجة دراسة كارتوكرافيثة ، 

الجامعثة  -ة أ روحة دكتوراو اير مناوره ، كلية التربي
 .8005المستن رية ، 

فيليثثب بثثانيري وآدثثرون ، الاثثكلية المدينيثثة :  - 2      
من الحي للت المباني الجماعية الضدمة ، ترجمة حيثان 
جواد ال يداوي ، دار مايس لل باعة والناثر ، بيثروت 

 ،8001 . 
المحمثثثثدي ، عبثثثثد الثثثثرزاق محمثثثثد ، تقثثثثويم  - 8        

المد ثث   ا سثثاس جمن قثثة المسثثاحات الدضثثراج دادثثل 
الدراسة مدينة الفلوجة ل ، رسثالة ماجسثتير ايثر مناثوره 
، مركز التد ثي  الحضثري واإلقليمثي ، جامعثة بغثداد  ، 

8005 . 
منسي ، وليد عبد   مااهر ، التعدي الحضري  -9      

فثثي مدينثثة الكويثثت ، مجلثثة  دراسثثات الدلثثي  والجزيثثره 
 . 8002،  ، الكويت 480العربية ، العدد 
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وزاره الدادليثثة ، مديريثثة ا حثثوال المدنيثثة العامثثة ،  -10

 . 4820،  4815،  4852التعداد العام للسكان لسنوات 
وزاره الدادليثة ، مديريثثة التد ثي  العمرانثثي ، قسثثم  -41
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